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Ata da Trigésima Quinta Sessão 0rdinária do Primeiro Período da Pri eira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura, realizada no dia vinte de abril do ano de dois mil e
vinte e um, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental
o vereador RONAN LIBERAL JR. (MDB), presidente do Poder Legislativo, deu boas-vindas a
todos, e iniciou à sessão com o GRANDE EXPEDIENTE. TEMPO DAS LIDERANÇAS: 0
vereador JK DO POVÃO (PSDB) fez registro sobre as fortes chuvas que tem causado transtomos
aos santarenos. Relatou que um poste de energia caiu sob uma casa no Bairro do Maicá e da
situação precária das ruas alagadas na cidade. Pediu ao secretário municipal de infi-aestrutua
Daniel Simões que encaminhe ao menos trabalhos paliativos para dar condições de trafegabilidade
às vias da cidade. 0 vereador CARLOS MARTINS (PT) destacou sobre a vacinação de idosos
de 60 anos ou mais, considerando uma notícia muito importante e já com a expectativa em vacinar
novos grupos, conforme o Plano Nacional de lmunização. Enfatizou que os profissionais de
Educação devem ser lembrados e incluídos nos próximos grupos, juntamente com as pessoas que
possuem comorbidades. Relatou que dentro dos grupos de prioridades, devem ser inseridas as
pessoas renais crônicas, transplantadas e com Síndrome de Dawn. Disse ser importante a Comissão
de Saúde acompanhar o cronograma de vacinação no município, e fazer contato junto ao Comitê
de Crise e a outros órgãos para que não esqueçam dos grupos prioritários citados. Citou ainda os
dados atualizados de intemações e óbitos no município, lembrando dos cuidados de biossegurança

que precisam se manter para não haver aumento de casos da doença. 0 vereador PROF. JOSAFÁ
GONÇALVES (PL) infomou que a Comissão de Educação da Câmara esteve reunida com a
Diretoria do Sindicato dos Profissionais das lnstituições da Rede Pública Municipal de Santarém
- SINPROSAN, para tratar de assuntos de interesse da categoria. Agradeceu o apoio dos pares que
também veem importância em priorizar os profissionais de educação nos próximos grupos a ser
imunizados. Enfatizou que a Comissão de Educação precisa ser respeitada, pois atua na defensa
de urna educação pública de qualidade, por isso, dever ser comunicada das ações do Poder
Executivo como, por exemplo, a entrega de kits escolares. Segundo ele, a comissão não foi
comunicada. Concluiu registrando sua indignação em relação ao desconhecimento das ações
ocorridas dentro do partido do qual faz parte, pois fica sabendo somente através dos discursos dos
colegas de partido. A vereadora ENFA. ALBA LEAL (MDB) manifestou reclamação contra a
empresa Equatorial Energia, que fomece energia elétrica ao Município de Santarém. Relatou que
visitou as comunidades Arapixuna e Piraquara, e todas reclamaram da queda constante de energia
nas regiões. Disse que na comunidade do Paissandu, o refrigerador de energia se encontra
queimado e os moradores não sabem a quem recorrer quando ocorre as falhas de energia. Nesse
sentido, a vereadora infomou que estarão encaminhando um documento à Equatorial para que
coloque uma ponte de referência no Distrito do Curuai, objetivando atender todos os moradores
das regiões. Também fez destaque a necessidade e importância da implantação da Agência
Transíúsional dentro do Hospital Municipal de Santarém. TEMP0 DAS BANCADAS: 0
vereador ENF. MURILO TOLENTINO (PSC) fez registro do possível fechamento do Hospital
de Campanha, enfatizando que neste momento seria inviável, por conta da suspeita de uma
superbactéria presente no Hospital Regional do Baixo Amazonas - HRBA, e com proliferação de
novas bactérias fica dificil controlar o número de casos. Ressaltou que já é confimado a existência
de uma superbactéria na unidade e que a população deve estar ciente, assim como os órgãos
competentes precisam ser acionados. Disse que não podem deixar que o Hospital de Campanha
seja fechado, sugerindo a Secretaria de Saúde que encaminhe os pacientes da UPA para o de
Campanha ao invés de serem encarninhados para o Regional, sugerindo também que se faça uma
desinfecção na unidade. Destacou que a Casa precisa evitar o fechamento precoce do Hospital de
Campanha, porém, se diminuir os casos COVID-19, o hospital pode ser fechado em parte, sugeriu
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ainda transferir pacientes da UPA-24h para o mesmo e assim não permitir seu fechamento. Em
aparte, o vereador Carlos Martins (PT) destacou que precisam obter maiores infomações através
da Comissão de Controle Hospitalar, para que haja um esclarecimento sobre a situação, e se
realmente a infomação estiver confimada, precisam tomar providencias para evitar a proliferação
da bactéria. Em aparte, a vereadora Alba Leal (MDB) considerou ser uma informação muito
delicada,convidandoaComissãodeSaúdepararealizaremumavisitajuntoaComissãoHospitalar
do Regional e conversar também com a direção do HRBA e da SESPA, a respeito do sugimento
da nova bactéria. 0 vereador ALYSSON PONTES (PSD) prestou solidariedades as pessoas que
trabalham no trecho que alagou na Avenida Tapajós que, devido às fortes chuvas, causou prejuízos
ao comércio local. Destacou que mesmo com barreiras e bombas instaladas no local, ainda assim,
existe inundações, fato que, segundo ele, também acontece nos bairros periféricos da cidade. Na
oportunidade, solicitou que a Casa dê suporte ao poder público aprovando os orçamentos devidos

para atender as demandas da população. Lembrou também dos moradores que vivem às margens
dos morros, como é a situação dos moradores do Bairro da Matinha. Segundo ele, é importmte
que a população saiba de projetos aprovados pela Casa que dão todo apoio necessário àquelas
famílias que precisam se retirar de locais de risco. Finalizou agradecendo o apoio de todos os pares
da Casa. 0 vereador ERASMO MAIA (DEM) registrou que esteve acompanhando o Govemo
Municipal a visitas nas Comunidades Guaraná e Cícero Mendes para a entrega de três ônibus
escolares, kits de fardamentos escolares, e visita a obra de ampliação da escola da comunidade de
Guaraná. 0 vereador direcionou a palavra ao vereador Josafá Gonçalves dizendo que todos

possuem a liberdade de acompanhar as entregas do Govemo Municipal, e pediu desculpas por não
ter feito o convite por não saber o interesse do parlamentar em acompanhar. Sobre a falta de aula
na aldeia indígena Braço Grande, na região do rio Arapiuns, o vereador apresentou um memorando
da SEMED que esclarece que houve um lapso de tempo causado por problemas de saúde da
pedagoga que iria substituir a professora titular que está em licença matemidade. Porém, segundo
ele, o real motivo da falta de aula foi uma decisão de lideranças indígenas que não aceitaram o
ensino remoto e preferiram esperar um momento sanitário mais oportuno para a retomada das
aulas. Relatou que isso está acontecendo em todas as escolas daquela região por conta da decisão
do Conselho lndígena Tapajós-Arapiuns -CITA, que vem sendo respeitada pela SEMED. Em
aparte, o vereador Biga Kalàhare (PT) citou a visita feita na Comunidade Aldeia lndígena Braço
Grande, onde foi detectado a paralização das aulas. Esclareceu o que aconteceu duante a pandemia
citando que os profissionais de educação alocados para aquela região ficararn à disposição da
Aldeia, e que posteriomente precisaram se ausentar, e que também por decisão dos indígenas, não
teriam aulas presenciais. Logo após, o vereador fez a leitura da nota da Secretaria Municipal de
Educação que consta todas as infomações a respeito da situação, relatando que não houve
irresponsabilidade ao paralisar as aulas naquelas localidade. Em seguida, infomou que apresentará
um requerimento com relação a lotação dos profissionais da educação nas comunidades indígenas,
e que as infomações repassadas duante sua visita na aldeia, não estão condizendo com as
infomações relatadas pelo vereador Erasmo Maia. Pela ordem, o vereador Júnior Tapajós (PL)
reforçou as palavras do vereador Erasmo Maia em relação a paralização das aulas naquela região
indígena apoiada pela SEMED. Pela ordem, o vereador Carlos Martins (PT) disse que precisam
esclarecer melhor a situação da paralização das aulas indígenas para que se obtenha uma visão
maior de tudo que está acontecendo. Concluído o Grande Expediente passamos para a Primeira
Parte da Ordem do Dia com a leitua da ata do dia 13 de abril de 2021, que após colocada em
discussão foi aprovada por unanimidade. Em continuidade houve a leitua dos expedientes
recebidos: MEMO. 012/2021 -GAB. Ver. Aguinaldo Promissória (PSL); MEMO. 029/2021 GAB. Ver. Angelo Tapajós (REPUBLICANOS). Foi encaminhado às comissões pertinentes:
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Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência
Social - SUAS do município de Santarém e dá outras providências. Em seguida, passou-se para a
Segunda Parte da Ordem do Dia, com discussão e votação das matérias em pauta.
TRABALHOS APROVADOS E ACATADOS: Pedido de lnfomação 48/2021, de autoria do
vereador Biga Kalahare (PT); requerimentos 625 e 654/2021, de autoria do vereador Erasmo Maia
(DEM); requerimentos 644 a 649 e 658 a 665/2021, de autoria do vereador Alysson Pontes (PSD);
requerimentos 650 e 651/2021, de autoria do vereador Elielton Lira (AVANTE); requerimentos
652 e 653/2021, de autoria do vereador Prof. Josafá Gonçalves (PL); requerimento 655/2021, de
autoriadavereadoraAdrianaAlmeida(PV);requerimento666/2021,deautoriadovereadorJúnior
Tapajós (PL); requerimento 667/2021, de autoria do vereador Alexandre Maduo (MDB);
requerimentos 668 e 669/2021, de autoria do vereador Carlos Martins (PT); requerimento
670/2021, de autoria do vereador JK do Povão (PSDB); requerimentos 671 e 672/2021, de autoria
da Mesa Diretora. Indicações 77, 78 e 79/2021, de autoria da vereadora Adriana almeida (PV);
Indicação080/2021,deautoriadovereadorAlyssonPontes(PSD).Concluídoapauta,opresidente
RONANLIBERALJR.(MDB),encerrouostrabalhosconvidandoatodosparaapróximasessão.

Vereadores presentes: ALEXANDRE MADURO (MDB), ENFERMEIRA ALBA LEAL
(MDB), ERASMO MAIA a]EM), ]ÚNIOR TAPA]ÓS (PL), ERLON ROCIIA (MDB),
ENFERMEIRO MURILO TOLENTINO (PSC), CARLOS MARTINS a.T), PROF.
]OSAFÁ DO SINPROSAN (PL), SÍLVIO NETO a]EM), RONAN LIBERAL ]R. (MDB),
GERLANDE CASTRO a.SB), ADRIANA ALMEIDA tpv>, ]K DO POVÃO tpsDB>, BIGA
KALAHARI (PT), ELIELTON LIRA (AVANTE), ALYSSON PONTES (PSD). AUSENTES
COM JUSTIFICATIVA: DIDI FELEOL (PP), CARLOS SILVA (PSC), AGUINALD0
PROMISSÓRIA (PSL), ANGELO TAPAJOS (REPUBLICANOS). LICENCIADO:
JANDER ILSON PEREIRA (DEM). E para constar, mandou lavrar a ata que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada por quem de direito.
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